
Спеціальна емульсія для інтимної гігієни 
для жінок та дітей віком понад 1 рік 

 

PROVAG® емульсія 

Інгредієнти емульсії ніжно миють, доглядають і захищають від розвитку 
шкідливих мікроорганізмів. 

 
PROVAG® емульсія - спеціалізований косметичний засіб, призначений для щоденної гігієни 
та догляду за інтимними зонами. Ніжно очищає, доглядає та усуває неприємні запахи. Крім 
того, вона зволожує, заспокоює і знімає подразнення. 
 

PROVAG® емульсія містить натуральні діючі речовини у вигляді метаболітів бактерій роду 
Lactobacillus. Ці бактерії є невід'ємною складовою повноцінної мікрофлори піхви і є природним 
захисним бар'єром інтимних зон. 
 

Метаболіти бактерій Lactobacillus, що містяться в емульсії, мають протимікробну дію 
та допомагають запобігти розвитку шкідливих мікроорганізмів. 

Дія: 
PROVAG® емульсія має комплексну дію завдяки спеціально підібраним інгредієнтам: 
 

• метаболіти бактерій Lactobacillus захищають інтимні зони від розвитку несприятливих 
мікроорганізмів і забезпечують підтримку нормальної бактеріальної флори 

• екстракт алое вера підтримує природні процеси регенерації шкіри, живить і зволожує її 
• пантенол і алантоїн ефективно знімають подразнення і прискорюють процеси 

регенерації 
• каприловий гліколь зволожує та пом'якшує шкіру 
• гліцерин має відмінну зволожуючу дію і знімає дискомфорт, пов'язаний з сухістю 
• молочна кислота допомагає підтримувати фізіологічний, кислий рН, забезпечуючи 

тим самим природний захист інтимних зон від розвитку шкідливоїбактеріальної флори 
• миючі речовини з делікатною дією, не подразнюють шкіру 

 
PROVAG® емульсія для інтимної гігієни не містить мила, яке сушить шкіру. 
 
• продукт протестований гінекологічно та дерматологічно 
• особливо рекомендується для чутливої, атопічної шкіри, схильної до подразнення 
• можна використовувати вагітним жінкам 
• гіпоалергенний продукт 

 
Жінкам, схильним до рецидивуючих захворювань сечостатевої системи, рекомендовано 
застосовувати PROVAG® емульсію одночасно з медичним виробом PROVAG гель® 
та з харчовим продуктом спеціального медичного призначення PROVAG® у формі капсул для 
перорального прийому. 



Рекомендації щодо застосування: 
Перед першим використанням кілька разів натисніть на помпу до появи емульсії. Невелику 
кількість PROVAG® емульсії нанесіть на чисту руку, розбавте водою, вимийте інтимні місця, 
а потім ретельно промийте проточною водою. Використовувати для щоденного догляду 
за інтимними зонами. 

Упакування: 
Флакон з дозатором ємністю 150 мл і 300 мл. 
 

Термін придатності: 
24 місяці 
 

Зберігання: 
Зберігати при температурі 15°C - 25°C 
 

Статус: 
Косметичний засіб 
 
Вебсайт продукції: www.provag.pl 
 
ВИРОБНИК: АТ Інститут біотехнології сироваток і вакцин BIOMED (Instytut Biotechnologii Surowic 
i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna); Ал. Соснова 8, 30-224 Краків; тел. +48 12 37 69 200; адреса 
електронної пошти: informacjanaukowa@biomed.pl; 
 
 
 
 
 

 

http://www.provag.pl/
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